SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS
N.REF:7/2019

[REGSORT]

COESTECNIC SLP
C BLAI MADONA N.0007 Pis.1 Pta.2
08770 SANT SADURNI D'ANOIA

Amb l’advertència prevista a l’art. 206 del Reglament d’organització i
Funcionament de les Corporacions Locals, en el sentit que manca
l’aprovació definitiva de l’acta i a reserva dels termes que resultin de la seva
aprovació, la Junta de Govern Local, en sessió ORDINARIA celebrada el dia
15/02/2019 prengué el següent acord, que en l’esborrany de l’acta és del
tenor següent:
REF EXP.: CONT2018000037
ANTECEDENTS
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3370/2018 data 28/12/2018 es va
aprovar l’inici i aprovació de l’expedient de contractació administrativa per a
l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de direcció
facultativa de les obres definides en la Fase 1 del projecte executiu de
renovació i millora de la plaça Pere Torrent de Lloret de Mar, i es va ratificar
a la Junta de Govern Local de data 11/01/19.
El procediment d’adjudicació del contracte és obert simplificat, tramitació
ordinària.
El termini de presentació d’ofertes era de 15 dies a comptar del dia de
publicació de la licitació al perfil del contractant (28/12/18).
Tenint en compte que dins el termini establert a l’efecte es van presentar 3
empreses.
La Mesa de Contractació de data 16/01/19 va proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte referit a favor de l’empresa
COESTECNIC SLP amb CIF B65879496 per ser l’oferta més avantatjosa, i la
qual no incorria en un supòsit de baixa desproporcionada, i els hi va
requerir a fi que en el termini màxim de 7 dies hàbils aportés la
documentació prevista en la clàusula 14 del plec de condicions i constituís
la garantia definitiva, per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte.

Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment es va
presentar tota la documentació a la que es fa referència a la clàusula 14 del
plec de condicions , excepte la referent a la solvència tècnica, i es va
constituir la garantia d’import 549,00€.
Atès que en data 8/02/19, un cop efectuat l'examen de la documentació
aportada per l’empresa COESTECNIC SLP , es va enviar una sol·licitud
d’esmena de documentació referent a a la solvència tècnica i el criteri
d’adjudicació de l’esperiència addicional.
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment es va
presentar la documentació sol·litada i la solvència tècnica mínima exigible
restava degudament justificada.
FONAMENT
Atès allò establert als articles 150.3 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en relació a l’adjudicació de
contractes mitjançant procediment obert.
Així com de conformitat amb les especialitats de l’article 159 de la LCSP, pel
que fa a l’adjudicació d’un contracte mitjançant el procediment obert
simplificat.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP i vista la
Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar el contracte administratiu consistent en el servei de
direcció facultativa de les obres definides en la fase 1 del projecte executiu
de remodelació i millora de la plaça Pere Torrent, a favor de l’empresa
COESTECNIC SLP, amb CIF B65879496, amb les següents condicions:
-

Import: 13.285,80 €, IVA inclòs. El preu es desglosa en 10.980,00
euros de pressupost net i 2.305,80 euros d’IVA calculat al tipus del
21%.

-

Durada del contracte: 4,4 MESOS a partir de l’inici de les obres.
D’acord amb el que estableix l’art. 29.7 de la LCSP la durada d’aquest
contracte coincidirà amb la del contracte prinicipal de les obres
definides a la fase 1 del projecte de remodelació i millora de la plaça
Pere Torrent a Lloret de Mar, i fins la liquidació del mateix. En aquest

sentit, d’acord amb l’article 243.3 LCSP la liquidació del contracte
d’obres es produeix una vegada finalitzat el termini de garantia de les
obres amb l’informe tècnic favorable de l’estat de les mateixes.
-

Titulació acadèmica del director facultatiu de les obres amb titulació
de Màster PRL i Enginyeria de Camins.

-

Millores: S’accepten les següents millores ofertades per l’adjudicatari
en la seva oferta, sense cost addicional per l'Ajuntament.

SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 4320/62701 del
pressupost municipal.
TERCER.- Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària,
determinants de la seva selecció davant les restants ofertes, queden
detallades en les actes de la Mesa de Contractació de data 16/01/19 i
14/02/19, essent els següents:
Preu de l'oferta econòmica: fins a 49 punts.
Revisar i completar la memòria amb plànols as-built: 3 punts.
Titulació acadèmica addicional a l’afegida com a solvència: 10 punts.
Experiència addicional a l’exigida com a solvència: 0 punts.
Experiència en la redacció de projectes d’enginyeria civil i urbanització
d’espais urbans i similars: 0 punts.
TOTAL PUNTUACIÓ: 62 PUNTS
Tota la informació necessària relativa a l’adjudicació es pot consultar al
Perfil del Contractant.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació del
servei de direcció facultativa de les obres definides en la fase 1 del projecte
executiu de remodelació i millora de la plaça Pere Torrent, i a l’oferta
presentada per l’adjudicatari.
QUART.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors que han près part en el procediment per mitjans electrònics, de
conformitat amb el que estableix la D.A.15 de la LCSP, així com a la
Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la secció de Serveis
Públics.
CINQUÈ.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el
Perfil del Contractant, de conformitat amb l'art. 151.1 del TRLCSP.

SISÈ.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies
hàbils següents a la recepció de la notificació de l’acord d’adjudicació,
comparegui davant l'Alcaldia per a la formalització del corresponent
contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no formalitzar-se
el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament exigirà al
mateix l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’hagués constituït.
No obstant, si la data d’enviament de la notificació electrònica coincideix
amb la data de publicació de l’adjudicació al perfil del contractant, aquest
termini de 15 dies hàbils es comptarà des d’aquesta data.
SETÈ.- Publicar la fomalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil
del Contratant de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en un termini no superior a
15 dies a comptar de la formalització, de conformitat amb l’establert a
l’article 154 de la LCSP.
VUITÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per a fer efectiu aquest acord.

Contra aquest acord, en el qual acaba la via administrativa, podeu
interposar els següents recursos:




Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de la present resolució, a
menys que l’acte administratiu versi sobre planejament urbanístic. En aquest darrer cas,
l’òrgan jurisdiccional competent serà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; tot
això sens perjudici que amb caràcter potestatiu pugueu interposar, en qualsevol cas,
RECURS DE REPOSICIÓ dins el termini d’un mes a comptar des de la notificació d’aquest
acord (llevat que aquesta Resolució ho sigui ja d’un Recurs de reposició, cas en el qual
no se’n podrà presentar un segon).
QUALSEVOL ALTRE que considereu convenient en defensa del vostre dret.

La interposició de qualsevol recurs o acció judicials no suspèn l’efectivitat de
l’acte/resolució notificat/da.
Lloret de Mar, 19 de febrer de 2019
[Firma01-01]

REIXACH SAURA, DAVID
Secretari accidental

Aquest document ha estat signat digitalment. Per verificar aquest document pot accedir al portal de
l’ajuntament www.lloret.org i introduir el següent codi de verificació a la secció “Validació de documents
electrònics”:

b8ae4547-dd7c-416e-9aa9-da8be7445e33

